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Новак Ђоковић, најбољи тенисер планете, пласирао се у четвртфинале Олимпијских
игара у Токију, након што је у два сета, рутински, победио Шпанца Александра
Давидовича Фокину – 6:3, 6:1.

  

  

Србин гази према плану и програму ка циљу свих циљева у овој години, а то је толико
жељено злато на Олимпијским играма које му недостаје у пребогатој колекцији.

  

Наредна препрека биће му домаћи такмичар Кеи Нишикори.

  

Нанизао је Ђоковић сва три овосезонска Гренд слема, јури златни слем за који му у 2021.
години нестаје још трофеј са Ју-ес Опена, као и златна медаља са Олимпијских игара у
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Токију.

  

Без икаквих проблема Новак је показао како стоје ствари у дуелу осмине финала са
Шпанцем Фокином, којег је савладао у два сета за свега сат и 24 минута.

  

У првом сету славио је резултатом 6:3, било му је довољно само једном да отме сервис
ривалу и то се догодило у десетом гему.

  

На крају је Ноле чувао свој сервис и било је то довољно за освајање првог сета.

  

А онда у другом тотална доминација. Препустио је Фокини свега један освојен гем, уз
чак три брејка.

  

За само 37 минута у другом сету је преслишао Александра Давидовича Фокину и
трасирао себи пут у четвртфинале Олимпијских игара у Јапану, где га чека домаћи
такмичар Кеи Нишикори.

  

Познати су иначе сви парови четвртфинала ОИ, осим Ђоковића и Нишикорија, састају се
још: Качанов - Умбер, Карењо Буста - Медведев, Шарди и Зверев.

  

Ђоковић у прва два кола није имао већих проблема против Уга Делијена и Јан-Ленард
Штруфа, а не би требало ни против Давидовича Фокине – 34. играча света.

  

Новак и Александар одиграли су један међусобан меч, у Риму ове године, и српски
тенисер славио је 6:2, 6:1.

  

Лош дан српских баскеташа у невреме, Руси срушили снове о олимпијском злату
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Неочкивано убедљиво тим Олимпијског комитета Русије савладао је фаворизоване
баскеташе Србије са 21:10 и пласирао се у финале олимпијског турнира у Токију. Од
14.15 игра се меч за треће место против Белгије.

  

  

Иако су претходно убедљиво савладали Русе у последњем мечу групне фазе, баскеташи
Србије су у најгорем могућем тренутку имали лош дан. Баш лош.

  

Након почетног вођства Руса, прве поене и прву двојку за Србију убацио је Душан
Домовић-Булут за предност од 2:1. Потом је Михајло Васић донео предност од 3:2, али
нажалост, испоставиће се да је то било последње вођство до данас непораженог
српског тима.
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Руси од тог тренутка преузимају конце утакмице, те при резултату 4:4 праве серију од
4-0 и долазе до прве осетније предности (8:4).

  

Поред катастрофалног шута споља (2/11), Србија је рано ушла у проблеме са фауловима
и омогућила Русима да убацују лаке поене са линије за слободна бацања (5/5).

  

На половини меча, односно пет минута пре краја предност је била 11:5, да би до
завршетка она нарасла на коначних 21:10, што је, занимљиво, био и резултат првог
дуела два тима пре два дана.

  

На велику жалост, Руси су је остварили у најбитнијем мечу на турниру и спречили Србију
да се бори за толико жељено и прижељикивано злато у првом олимпијском турниру овог
спорта.

  

Душан Домовић-Булут био је најефикаснији у српском тиму са пет поена, док је на другој
страни чак 11 убацио Александер Зуев.

  

Србија ће од 14.15 играти за бронзу против Белгијe.

  

(Спутњик, РТС)
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